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besök www.swedwatch.org
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Sammanfattning

Kina är världens tredje största skeppsbyggarnation efter Korea och Japan. Många 
av de svenska rederierna lägger sina beställningar i Kina. Totalt har svenska rederier 
ett 15-tal fartyg i beställning vid kinesiska varv för leverans mellan 2005 och 2007.  
Dessvärre är arbetsförhållandena på de kinesiska varven ofta usla. En stor del av de 
kinesiska arbetarna jobbar varje dag i veckan för låga löner upp till tolv timmar per 
dag och tvingas utföra farliga sysslor utan ordentlig skyddsutrustning.

De svenska rederier som omfattas av SwedWatchs studie är Broström, Dönsötank/
Donsö shipping, Furetank, Tarbit Shipping samt Tärntank. Av dessa är det endast 
Tärntank som svarat på de frågor SwedWatch ställt i samband med denna studie. De 
svenska rederiernas ovilja att svara på SwedWatch frågor kan tolkas som att de inte 
fäster någon vikt vid eller saknar kunskap om de arbetsförhållanden som råder på de 
kinesiska varv som producerar deras fartyg.

Kina är världens tredje största skeppsbyggarnation efter Korea och Japan. Av landets 
cirka 200 varv är det cirka femton som producerar för export. Kinesiska myndigheter 
har utsett varvsindustrin till ett strategiskt affärsområde och landet investerar kraftigt 
för att bygga upp kapaciteten inom denna sektor. Man har en uttalad strategi att bli 
världens största varvsnation. 

Landets två dominerande varvskoncerner är de statligt ägda varven, China Shipbuil-
ding Industry Corporation (CSIC) och China State Shipbuilding Corporation
(CSSC). CSSC har fått tillstånd att bygga världens största varv på ön Changx-
ing utanför Shanghai. När varvet är i full drift någon gång mellan 2015 och 2020 
kommer Kina att stå för närmare en tredjedel av världens totala varvskapacitet, vilket 
kommer att göra landet till den största varvsnationen i världen.

För närvarande upplever den internationella rederinäringen ett uppsving. Efterfrågan 
på ledig transportkapacitet är större än någonsin. 2004 var det mest aktiva året på 
ett decennium för svenska rederier, vilka gjorde nya fartygsinvesteringar för cirka 
USD 14,7 miljarder. Året innan var motsvarande siffra USD 5,9 miljarder. Många 
av de svenska rederierna lägger sina beställningar i Kina. Totalt har svenska rederier 
beställt ett 15-tal fartyg från kinesiska varv som ska levereras mellan 2005 och 2007.   

Arbetsmiljön på varven
SwedWatch har besökt två varv i Kina som producerar fartyg på uppdrag av svenska 
rederier. Undersökningen visar att de svenska fartygen produceras på ett sätt som 
bryter mot kinesiska lagar och regler om maximal arbetstid och bägge varven har 
i vissa fall löner som understiger lokala minimilöner. Det värsta är dock att många 
arbetsmoment är synnerligen farliga och att det trots detta saknas ordentliga säker-
hetsrutiner.

Detta är ett exempel på hur arbetsmiljön på varven ofta ser ut. Vid SwedWatchs 
besök på det kinesiska varvet Jinling Shipyard pågår ett arbete med att fästa plåtar på 
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ett av Broströmskeppen. Skrovet är inklätt i rangliga metallställningar där arbetarna 
klättrar och utför arbete. En arbetare svetsar utan att ha ögonskydd. Han riskerar att 
få kronisk grå starr och svetsblänk vilket kan leda till intensiv smärta, ljuskänslighet, 
ökat tårflöde, kramp i ögonlocken och synnedsättning. Han förefaller ha handskar 
men de skyddar bara handpartiet, därefter är han klädd i en tunn skjorta som varken 
skyddar mot ultraviolett strålning eller svetsloppor. Arbetarna på skrovet är mycket 
smutsiga. Deras hud och hår har antagit samma brungråa färg som kläderna. De 
arbetare som utför de farligaste och smutsigaste arbetsmomenten är kontraktsarbetare 
och har antingen gula hjälmar eller inga hjälmar alls.

Det finns ett A- och ett B-lag av arbetskraft på de undersökta varven. 
Ett A-lag bestående av varvets egna fast anställda arbetare med för Kina goda 
arbetsvillkor, betald semester och lediga helger. Ett B-lag av så kallade kontrakterade 
arbetare bestående av migrantarbetare från landsbygden, som arbetar under betydligt 
sämre villkor. Dessa anställs av så kallade mellanhänder som varven ingår avtal med.

Migrantarbetarna arbetar på årskontrakt utan möjlighet till fast anställning och får 
sämre betalt än de fast anställda. De arbetar sju dagar i veckan och arbetsdagen är 
tolv timmar lång, plus övertid när så krävs. Då migrantarbetarna ofta saknar bostad 
på orten tvingas de istället sova i salar med mycket låg standard. 

På detta sätt minimerar varvet sina kostnader samtidigt som man avsäger sig ansvaret 
för de kontrakterade arbetarnas arbetstider, löner, sociala avgifter och försäkringar. 
Man får ett arbete utfört på en viss avtalad tid till ett pris som är lägre än det varit om 
varvet använt sig av egen fast anställd personal.

Enligt kinesisk arbetslagstiftning är maximal arbetstid åtta timmar per dag, eller 40 
timmar genomsnittlig arbetstid per vecka. Varje arbetare har rätt till en dag ledigt i 
veckan. Arbetsgivaren har rätt att begära en timmes övertid per dag. I undantagsfall 
kan arbetarna få arbeta tre timmar övertid om dagen, men övertiden får maximalt 
uppgå till 36 timmar per månad.

Arbetsskador i kinesisk industri
Den kinesiska industrin är en av de mest skadedrabbade i världen. Den statliga 
myndighet som hanterar arbetsskyddsfrågor har rapporterat att 15 000 människor dör 
årligen på grund av olycksfall i den kinesiska industrin.  Eftersom det saknas 
fungerande rapporteringssystem rörande statistik på antalet arbetsplatsolyckor och 
bristande arbetsförhållanden är mörkertalet stort och den Hong Kongbaserade 
tidningen South China Morning Post anger antalet dödsfall till närmare 100 000 
dödsfall per år.

Förutom bristen på kunskap om sina rättigheter saknar arbetarna både ekonomiska 
förutsättningar och kunskap om hur de skulle driva anspråk för att få ersättning för 
sina skador. Detta är en både kostsam och byråkratisk process som ofta motarbetas 
av arbetsgivare och korrumperade tjänstemän. Endast en av de intervjuade arbetarna 
hade fått någon ersättning för sina skador. Majoriteten sade sig inte veta vad de ska 
göra för att få ersättning.
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Migrantarbetarnas situation
En stor del av arbetskraften i Kinas industrier utgörs av fattiga gästarbetare från 
landsbygden. Migrationen förekommer i hela landet, framför allt sker inflyttningen 
från de västra till de östra regionerna och från inlandet ut till kusten. Det är svårt att 
få en exakt siffra på antalet migrantarbetare. Från officiellt håll i Kina uppskattas 
antalet till 140 miljoner. Mörkertalet är mycket stort och det finns beräkningar på upp 
till 250 miljoner.

Systemet med migrantarbetare är ett resultat av den ökade rörligheten i Kina där 
fattiga arbetare från landsbygden har tagit sig in i städerna. Migrantarbetare i stä-
derna har underminerat de tidigare privilegierade stadsarbetarnas förmåner och tagit 
över deras jobb. De före detta industriarbetarna har istället förvandlats till skaror 
av arbetslösa i städerna som lever på socialbidrag, förtidspension och stöd från sina 
anhöriga. De har svårt att få jobb eftersom de vägrar att arbeta på samma villkor som 
migrantarbetarna. Denna grupp arbetar för en lön som är en bråkdel, jämfört med de 
tidigare arbetarna och saknar ofta förmåner som fria lägenheter, pension, sociala för-
måner, fri skolgång och så vidare. Det finns för närvarande knappt några regler som 
reglerar förhållandena för kontraktsarbetare. 

Svenska rederier som låter tillverka fartyg i Kina

Broström
Broströms är ett betydande företag inom den svenska sjöfartsnäringen. Broström är 
ett rederi för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på produkt- och kemikalietank-
sjöfart samt på marina tjänster.  Broström har beställt sex tankfartyg av det kinesiska 
varvet Jinling med leverans mellan 2005 och 2007.. 

Donsötank Rederi AB, Donsöshipping/ESL Shipping
Donsötank äger och driver ett bulkfartyg och fem tankers. Donsöshipping/ESL Ship-
ping har beställt ett bulkfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med leve-
rans under 2005. 
Donsötank har beställt två tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med 
leverans mellan 2005 och 2007.

Furetank Rederi AB
Furetank Rederi äger fyra produkt- och kemikalietankers, som går i Europa-fart. 
Furetank Rederi AB har beställt ett tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai 
Edward med leverans 2006.

Tarbit Shipping
Tarbit Shipping AB bedriver industriell sjöfart med en flotta av tankfartyg i storlekar 
från 1 600 till 23 000 dödviktston (dwt) i Europa, Medelhavet, Svarta Havet, Väst 
Afrika och Karibien. Tarbit Shipping har beställt två tankfartyg av det kinesiska 
varvet Shanghai Edward med leverans 2006.
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Tärntank Rederi AB
I Tärntanks flotta ingår nio tankfartyg.
Enligt Tryggve Möller VD på Tärntank har de valt Kina som leverantörsland främst 
beroende på att kinaproducerade fartyg håller samma kvalitet som fartyg producerade 
i andra länder men de är billigare. Tärntank beställde ett tankfartyg av det kinesiska 
varvet Shanghai Edward som levererats under 2005.

Kinesiska varv som undersökts

Jinling Shipyard
Jinling Shipyard grundades 1952 och är beläget vid Yangtzifloden i staden Nanjing 
i Jiangsuprovinsen. Företaget är ett av de största företagen i den statliga koncernen 
Chanhjiang National Shipping Corporation (CSC). Jinling levererar fartyg både till 
Finland, Sverige och Norge. Rederiet Broström i Sverige har beställt sex fartyg för 
leverans mellan 2005 och 2007. Totalt har koncernen cirka 60 000 anställda.

Shanghai Edward
Det är sedan 1991 ett tyskt-kinesiskt samriskbolag. Huvudproduktionen är contai-
nerfartyg, kemi- och gasttankfartyg. Det är ett förhållandevis litet varv, sjätte minsta 
i Shanghai. De har exporterat till Sverige sedan 1998. Den första kunden var Donsö 
men sedan dess har bland annat Tärntank, Furetank, Aletank och Tarbit tillkommit.

SwedWatch undersökning av varven Jinling Shipyard och Shanghai Edward visar att 
båda varven bryter mot kinesiska lagar och regler rörande maximal arbetstid och i 
vissa fall utbetalas löner som understiger lokala minimilöner. 

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i kinesisk tillverkningsindustri 
Enligt Liu Kaiming, chef för den Shenzhenbaserade organisationen Institute of 
Contemporary Observation (ICO), är arbetsrättslagarna inte anpassade för den nya 
situationen med ökat privat ägande. Arbetsrättslagen baserar sig fortfarande på 
uppfattningen om att det inte finns någon konflikt mellan arbetsgivarna och arbets-
tagarna, trots att en växande andel av arbetsgivarna är privata. 
     
Undermåliga arbetsförhållanden och olyckor på arbetsplatsen är vanliga problem. 
Andra missförhållanden är avsaknad av anställningskontrakt, löner hålls inne och 
mycket långa arbetsdagar. Migrantarbetarna som kommer till städerna från lands-
bygden tillhör en särskilt utsatt grupp. 

Det finns många uppgifter om gästarbetarnas hårda villkor. ICO genomförde 2003 
en omfattande undersökning bland migrantarbetare. De vanligaste och allvarligaste 
kränkningarna av migrantarbetarnas rättigheter fann ICO vara extrema arbetstider, 
låga löner, osäkra arbetsvillkor, bristande eller obefintliga sociala försäkringar och 
hälsoskadlig arbetssituation. Ett växande problem, och även den vanligaste orsaken 
till anmälningar till lokala arbetsdomstolen, är att arbetsgivare håller inne migrantar-
betarnas löner under flera månader, eller helt låter bli att betala ut lönerna.
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Oro för framtiden, ekonomin och hälsosituationen på grund av osäkra anställningar 
och brist på försäkringar förstör hälsan för många av migrantarbetarna, enligt 
organisationen ICO. Om en migrantarbetare blir långtidssjuk måste han eller hon åka 
tillbaka till sin hemby, eftersom migrantarbetarna inte täcks av några sociala försäk-
ringar.

Den fackliga situationen 
All China Federation of Trade Unions (ACFTU) är det enda tillåtna fackförbundet 
i Kina. ACFTU har 120 miljoner medlemmar och uppger själva att det är världens 
största fackliga organisation. Den internationella fackföreningsrörelsen är däremot 
överens om att ACFTU är mer att betrakta som ett regeringsorgan för arbetsrätts-
frågor än en fristående facklig organisation.

Enligt Parry Leung på organisationen China Labour Action kan arbetarna enligt lagen 
välja sina fackföreningsrepresentanter lokalt, men problemet är att de sedan måste 
tillhöra ACFTU och detta fack är kontrollerat av partiets personal, både på lokal nivå, 
distriktsnivå och uppåt. 

En kvinnlig svetsare på Shanghai Edward.
Foto: Ola Wong.
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Inledning

Wang, en 21-årig man från Anhuiprovinsen är svetsare på det från Sverige beställda 
Broströmskeppet, som ligger inne för produktion på det kinesiska varvet Jinling. Han 
tjänar drygt 20 kronor om dagen. Arbetsdagen sträcker sig över tolv timmar. Wang 
arbetar sju dagar i veckan. Det hårda arbetet gör att han ofta är utmattad och tappar 
koncentrationen. Förra året råkade han få svetsen över ansiktet. 
– Håret, skägget och en del hud, allt brändes bort. Men det var inte så farligt, det var 
bara lindriga brännskador, säger han.

Wang var fortfarande lärling då. Hans förman tog med honom till sjukhus. 
– Han ville betala sjukhusräkningen men jag gick inte med på det. Jag var rädd att 
om mästaren betalade skulle jag mista lärlingsplatsen så jag betalade själv. 

Han berättar att de ofta är helt slutkörda av det hårda arbetet och att olyckor är 
vanligt förekommande. Som kontraktsarbetare saknar Wang försäkring. Kontraktsar-
betarna är ofta migrantarbetare från landsbygden. De anställs av externa arbetsgivare/
mellanhänder som varvet ingår avtal med för att undgå ansvaret att för att de kontrak-
terade arbetarnas rättigheter tillgodoses

Kina är världens tredje största skeppsbyggarnation efter Korea och Japan. Av landets 
cirka 200 varv är det cirka femton som producerar för export.1 Kinesiska myndig-
heter har utsett varvsindustrin till ett strategiskt affärsområde och landet investerar 
kraftigt för att bygga upp kapaciteten inom denna sektor. Man har en uttalad strategi 
att bli världens största varvsnation. Landets två dominerande varvskoncerner är de 
statligt ägda, China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) och China State Ship-
building Corporation (CSSC). CSSC har fått tillstånd att bygga världens största varv 
på ön Changxing utanför Shanghai. När varvet är i full drift någon gång mellan 2015 
och 2020 kommer Kina att stå för närmare en tredjedel av världens totala varvskapa-
citet, vilket kommer att göra landet till den största varvsnationen i världen.2

För närvarande upplever den internationella rederinäringen ett uppsving. Efterfrågan 
på ledig transportkapacitet är större än någonsin. 2004 var det mest aktiva året på ett 
decennium för svenska rederier vilka gjorde nya fartygsinvesteringar för cirka USD 
14,7 miljarder. Året innan var motsvarande siffra USD 5,9 miljarder.3  Många av de 
svenska rederierna lägger sina beställningar i Kina. Totalt har svenska rederier ett 
15-tal fartyg i beställning vid kinesiska varv för leverans mellan 2005 och 2007.   
”När det gäller värdet på beställningarna är ju priset något som man ofta inte talar 
om, varken från rederiets eller varvets sida, men 600-650 miljoner dollar är nog en 
rimlig uppskattning av nuvärdet på svenska beställningar till kinesiska varv.”4

SwedWatch har besökt två varv i Kina som producerar fartyg på uppdrag av svenska 
rederier. Undersökningen visar att de svenska fartygen produceras på ett sätt som 
bryter mot kinesiska lagar och regler om maximal arbetstid, bägge varven har i vissa 
fall löner som understiger lokala minimilöner. De förefaller även ha bristande säker-
hetsrutiner. 
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Det finns ett A- och ett B-lag av arbetskraft på de undersökta varven. 
Ett A-lag bestående av varvets egna fast anställda arbetare med för Kina goda 
arbetsvillkor, betald semester och lediga helger. Ett B-lag av så kallade kontrakterade 
arbetare bestående av migrantarbetare från landsbygden som arbetar under betydligt 
sämre villkor. De anställs av externa arbetsgivare/mellanhänder som varvet ingår 
avtal med. De arbetar på ett årskontrakt utan möjlighet till fast anställning, får sämre 
betalt än de fast anställda, arbetar sju dagar i veckan med en arbetsdag som är 12 
timmar lång, plus övertid när så krävs. Då kontraktsarbetarna ofta saknar bostad på 
orten inhyses de i sovsalar med mycket låg standard. 

På detta sätt minimerar varvet sina kostnader samtidigt som man avsäger sig ansvaret 
för de kontrakterade arbetarnas arbetstider, löner, sociala avgifter och försäkringar. 
Man får ett arbete utfört på en viss avtalad tid till ett pris som är lägre än det varit om 
varvet använt sig av egen fast anställd personal.

Enligt kinesisk arbetslagstiftning är maximal arbetstid åtta timmar per dag eller 44 
timmar genomsnittlig arbetstid per vecka. Varje arbetare har rätt att ha en dag ledigt 
i veckan. Arbetsgivaren har rätt att begära en timmes övertid per dag. I undantagsfall 
kan arbetarna få arbeta tre timmar övertid om dagen, men maximalt 36 timmar över-
tid totalt per månad.5 
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Metod

SwedWatch genomförde först en kartläggning av svenska rederiers ökande beställ-
ningar av fartyg från kinesiska varv. Därefter fick den svenske journalisten och 
författaren Ola Wong, stationerad i Shanghai, i uppdrag att göra en fältstudie på två 
av varven: Jinling som är leverantör till det svenska rederiet Broström och Shanghai 
Edward som för tillfället bara producerar åt svenska rederier. 

Denna studie baserar sig på intervjuer gjorda med företagsrepresentanter och arbetare 
vid besök på de båda varvsområdena, samt på intervjuer gjorda med representanter 
för de svenska rederierna och telefonintervjuer med representanter för varven Jinling 
och Xiamen.

De intervjuade varvsarbetarnas riktiga namn används inte i rapporten. 

I denna sovsal på Shanghai Edward kan över 100 migrantarbetare bo som mest, uppger arbe-
tarna.
Foto: Ola Wong.
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Arbetsskador i kinesisk industri

Den kinesiska industrin är bland den mest skadedrabbade i världen. Den statliga 
myndighet som hanterar arbetsskyddsfrågor6 har rapporterat att 15 000 människor dör 
årligen på grund av olycksfall i den kinesiska industrin.7  Då det saknas fungerande 
rapporteringssystem rörande statistik på antalet arbetsplatsolyckor och bristande 
arbetsförhållanden är mörkertalet stort och den Hong Kongbaserade tidningen South 
China Morning Post anger antalet dödsfall till närmare 100 000 dödsfall per år.8 

Den statligt ägda nyhetsbyrån Xinhua News Agency uppskattade i mitten på 2005 
att arbetsskador i den kinesiska industrin under året kommer att orsaka ekonomiska 
kostnader motsvarande 89 miljarder SEK, inofficiella källor uppskattar kostnaderna 
till betydligt högre.9   

För att råda bot på bristen av information genomförde organisationen China Labor 
Watch under senare delen av 2004 och första halvåret 2005 en undersökning. De 
intervjuade 177 arbetare som tagits in på olika sjukhus i området på grund av skador 
de fått på sin arbetsplats. Undersökningen visade att den absoluta majoriteten av de 
skadade var immigrantarbetare. Det är de som har längst arbetsdagar, tolv timmar 
per dag, sju dagar i veckan som också är de som drabbas av flest olycksfall. I China 
Labor Watch undersökning uppgav 83 procent av de intervjuade att de helt saknade 
kunskap om arbetslagstiftning och hälften uppgav att de saknade olycksfallsförsäk-
ring.

Förutom bristen på kunskap om sina rättigheter saknar arbetarna både ekonomiska 
förutsättningar och kunskap om hur de skulle driva anspråk för att få ersättning för 
sina skador. Detta är en både kostsam och byråkratisk process som ofta motarbetas 
av arbetsgivare och korrumperade tjänstemän. Endast en av de intervjuade arbetarna 
hade fått någon ersättning för sina skador. Majoriteten sade sig inte veta vad de ska 
göra för att få ersättning.10 

Resultatet av myndigheternas bristande kontroll och uppföljning samt arbetsgivarnas 
möjlighet att smita undan sitt ansvar gör att det idag saknas incitament för att öka 
säkerheten och förbättra arbetsförhållandena i den kinesiska industrin.

Migrantarbetarnas situation
En stor del av arbetskraften i Kinas industrier utgörs av fattiga gästarbetare från 
landsbygden. Migrationen förekommer i hela landet, framför allt sker inflyttningen 
från de västra till de östra regionerna och från inlandet ut till kusten. Det är svårt att 
få en exakt siffra på antalet migrantarbetare. Från officiellt håll i Kina uppskattas 
antalet till 140 miljoner.11 Mörkertalet är mycket stort och det finns uppskattningar på 
250 miljoner.12

Systemet med migrantarbetare är ett resultat av den ökade mobiliteten i Kina där fat-
tiga arbetare från landsbygden har tagit sig in i städerna. Migrantarbetare i städerna 
har underminerat de tidigare privilegierade stadsarbetarnas förmåner och tagit över 
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deras jobb. De gamla tidigare industriarbetarna har istället blivit en klass av arbets-
lösa i städerna som lever på socialbidrag, förtidspension och anhöriga. De har svårt 
att få jobb då de vägrar att arbeta på samma villkor som migrantarbetarna då dessa 
arbetar för en lön som är en bråkdel, jämfört med de gamla stadsarbetarnas och de 
saknar ofta förmåner som fria lägenheter, pension, sociala förmåner, fri skolgång och 
så vidare. Som överallt, från papperslös arbetskraft i Europa till bönderna i Kina har 
migrantarbetarna de tyngsta och smutsigaste arbetsuppgifterna.13 

Generellt sett gör migrantarbetarnas låga status dem till lätta offer för samvetslösa 
arbetsgivare och underlättar övergrepp från myndigheter och polis. 

Migrantarbetare i den kinesisk varvsindustri

Den information som finns angående hur stor andel av kinas varvsarbetare som 
utgörs av migrantarbetare är motsägelsefull. Enligt rapporten ”Kontraktsarbetare på 
varv” skriven av vice verkställande direktören på varvet Shanhai guan i Qinhuang-
dao så utgör kontraktsarbetare 60 till 70 procent av arbetskraften på varv.14 En annan 
rapport ”Management av kontraktsarbetare på varv” skriven av en representant för 
varvet Xiamen anger andelen migrantarbetare till en fjärdedel.15 På de två varven som 
SwedWatch besökte var hälften av arbetarna på Jinlingvarvet och cirka 40 procent på 
varvet Shanghai Edward migrantarbetare.

För att få en bild av hur anställningsförfarandet av migrantarbetare på kinesiska 
varv går till genomfördes telefonintervju med representanter för varven Jinling och 
Xiamen. Varvet Shanghai Edward avböjde att svara på våra frågor. 

Enligt Xu , som inte uppgav sitt förnamn, på Jinlings personalavdelning sker anställ-
ningen av migrantarbetare genom så kallade baogongtou, externa arbetsgivare/mel-
lanhänder som erbjuder sig att genomföra arbete för varvet på entreprenad. Dessa 
fungerar som underleverantörer av arbetskraft. Jinling ingår kontrakt med baogong-
tou rörande tid och kostnad för specifika projekt. 

För att ingå kontrakt kräver Jinling att den externe arbetsgivaren har ett registrerat 
bolag och att de hittar arbetskraft till projektet. Varvet gör sedan en utvärdering av 
den externe arbetsgivarens möjlighet att genomföra projektet. Den externe arbets-
givarens personal används för enklare okvalificerade arbetsuppgifter. Jinlingvarvet 
bistår den externe arbetsgivaren med fast anställd personal som tekniker, ingenjörer 
samt med arbetsmaterial och verktyg. Det ingår också i varvets ansvar att övervaka 
säkerheten på arbetsplatsen samt att för ett rimligt pris erbjuda den externe 
arbetsgivarens personal mat och bostäder. 

I enlighet med det kontrakt man ingår betalas den externe arbetsgivaren för projektet. 
Eftersom det inte finns någon direkt anställningsrelation mellan varvet och 
arbetarna så lägger sig inte Jinling i hanteringen av de anställda. Det är alltså den 
externe arbetsgivaren som bestämmer lön och arbetsvillkor för arbetarna, inte varvet. 
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Xu nämner att reglerna för kontraktsarbetare är i dagsläget näst intill obefintliga, det 
enda som finns är Arbetslagen som han tycker är väldigt generell och alltför kort-
fattad. Han säger att han hoppas att det kommer en lag eller bestämmelse som 
reglerar utformningen av kontraktsförfarandet med externa arbetsgivare.

Xu säger att han känner till att det förekommer att den externe arbetsgivaren i sin 
tur lägger ut delar av projekt på kontrakt till mindre entreprenörer. Detta sker ofta då 
den externe arbetsgivaren redan från början saknat resurser att genomföra projektet, 
men ingått kontrakt med varvet i syftet att tjäna pengar på att lägga ut projektet till 
andra entreprenörer och stoppa mellanskillnaden i egen ficka. Xu understryker att på 
Jinling detta förbjudet. 

Personalchef Lin på Xiamenvarvet berättar att ungefär en tredjedel av varvets 
arbetare är anställda genom externa arbetsgivare.



SwedWatch  ●   Arbetarnas situation på varven i Kina           15

Kinesiska varv

Jinling Shipyard

Jinling Shipyard grundades 1952 och är beläget vid Yangtzifloden i staden Nanjing 
i Jiangsuprovinsen. Företaget är ett av de största företagen i den statliga koncernen 
Chanhjiang National Shipping Corporation (CSC). CSC bildades 1993 och är ett 
konglomerat vars kärnverksamhet ligger inom sjöfart och varvsindustri men man 
har också verksamhet inom en mängd olika områden varav några är turistsektorn, 
fastighetsbranschen, utveckling av datanätverk, handel med drivmedel för fartyg, etc. 
Totalt har koncernen cirka 60 000 anställda.16 

Jinling levererar fartyg både till Finland, Sverige och Norge. Som tidigare nämnts har 
rederiet Broström i Sverige beställt sex fartyg för leverans mellan 2005 och 2007. 17 

I staden Nanjing är Jinling ett känt företag. SwedWatch tas emot av Lu från parti-
kommittén som arbetar med intern propaganda på varvet. Han representerar facket. 
Han har jobbat på varvet sedan 1975 och mycket stolt över Jinlings tillväxt på senare 
år. Men han är påtagligt nervös inför vårt möte. Såpass att han inte ens vill uppge sitt 
förnamn.  En yngre kommittémedlem, Wu Wei, är också med. Wu Wei leder 
ungdomsarbetet, organiserar sportaktiviteter och annan social verksamhet.

Det pågår arbete med att fästa plåtar på ett av Broströmskeppen när SwedWatch 
besöker varvet. Skrovet är inklätt i rangliga metallställningar där arbetarna klätt-
rar och utför arbete. En arbetare svetsar utan att ha ögonskydd. Han riskerar att få 
kronisk grå starr och svetsblänk vilket kan leda till intensiv smärta, ljuskänslighet, 
ökat tårflöde, kramp i ögonlocken och synnedsättning.18 Han förefaller ha handskar 
men de skyddar bara handpartiet, därefter är han klädd i en tunn skjorta som varken 
skyddar mot ultraviolett strålning eller svetsloppor. Arbetarna på skrovet är mycket 
smutsiga. Deras hud och hår har antagit samma brungråa färg som kläderna. De som 
utför dessa, de smutsigaste arbeten har gula hjälmar, eller inga hjälmar alls, de är 
kontraktsarbetare.

Det är slående hur mycket av arbetet som utförs för hand, stålrör lyfts upp på skep-
pet genom att hissas i rep. Andra tunga föremål slängs helt enkelt ned från hög höjd. 
Arbetsplatsen är skräpig, vilket är olyckligt eftersom svetsning pågår med brandrisk 
som följd.

Skydds- och varningsskyltar finns överallt. ”Bär alltid hjälm! Motverka eld! Sätt 
alltid säkerheten främst oavsett arbetsbörda!” Men verkar inte följas. Bara under 
SwedWatch besök finns det flera arbetare utan hjälm längs båtskrovets sida. En 
mindre eld hinner också bryta ut: en svetsloppa tänder eld på en matta av flätade 
grässtrån. Ingen bryr sig om elden eller rökutvecklingen. Lu tycker det är pinsamt så 
han går dit och stampar på elden. 
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Lu berättar att det är svårt att hitta bra personal: 
– Lönerna ökar varje år. Om de inte är nöjda med oss så kan de hitta något annat jobb 
så vi har anledning att behandla dem väl. 

När han pratar om de anställda syftar han konsekvent på de fast anställda. All infor-
mation om de ”gula hjälmarna” – kontraktsarbetarna - får man dra ur honom. Efter-
som de är anställda av rekryteringsfirmor så ser han dem som utomstående - utanför 
varvets och fackets ansvar.  

Varvet har 3000 fast anställda. Det är ingenjörer, kvalificerade hantverkare och led-
ningen. De skriver kontrakt på tre till fem år. När de har jobbat i tio år får de kontrakt 
utan tidsbegränsning. Det motsvarar alltså en fast anställning. De flesta fast anställda 
har gått ur gymnasiets yrkesförberedande linjer. 

De fast anställdas arbetstid är mellan halv åtta på morgonen till halv fem på efter-
middagen. De har två timmars lunchrast, vilket innebär en effektiv arbetstid på sju 
timmar. De jobbar sex dagar i veckan och är lediga på lördagar. Ibland arbetar de 
övertid, men det är maximerat till två timmar per dag. De har både olycksfall- sjuk- 
och pensionsförsäkring. Det finns kvinnliga arbetare, de arbetar företrädesvis som 
kranförare, chaufförer och elektriker. Kvinnorna har rätt till tre månader betald 
föräldraledighet. 

Lönerna förhandlas individuellt. Lu ger som exempel att en erfaren svetsare kan tjäna 
omkring 2 800 SEK till 3 700 SEK i månaden och en mer oerfaren kan tjäna omkring 
1 400 SEK i månaden. De fast anställda får dessutom bonus: en till två månadslöner 
beroende på företagets resultat. 

Men för de 3000 kontraktsarbetarna är situationen annorlunda. 

Kontraktarbetarna är migrantarbetare från fattigare delar av landsbygden, på detta 
varv ofta från norra Jiangsu- eller Anhuiprovinsen. De är unga män, i 20-30 års 
åldern, men även yngre förekommer, dock inga barnarbetare. Kontraktsarbetarna är 
lågutbildade, med grundskoleutbildning eller yrkesförberedande gymnasium bakom 
sig.  

De har cirka 570 SEK i ingångslön och fritt boende i sovsalar som varvet erbjuder 
dem, enligt Lu. De är tillfälligt anställda på ettårskontrakt av olika baogongtou, 
externa arbetsgivare/mellanhänder som varvet ingått avtal med. Även om vissa 
kontraktsarbetare arbetat på varvet i tolv år så har de fortfarande inte blivit fast 
anställda. De får lön per arbetad dag och kan därför betraktas som daglönare. Det 
är den externe arbetsgivarens ansvar att betala lagstadgade försäkringar och sociala 
förmåner åt kontraktsarbetarna. 

Detta är ett sätt för varvet att minimera sina kostnader samtidigt som man avsäger sig 
ansvaret för de kontrakterade arbetarnas arbetstider, löner, sociala avgifter och för-
säkringar. Varvet får detta sätt arbetet utfört på en viss avtalad tid till ett avtalat pris 
som är lägre än om varvet använt sig av egen fast anställd personal.
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De kontraktsarbetare SwedWatch pratade med har löner som varierar mellan 570 
SEK för en arbetare med mindre än ett års erfarenhet upp till cirka 1840 SEK i måna-
den för en arbetare i arbetsledande ställning. Många arbetare säger att de tycker att 
varvet är en bra arbetsplats med förhållandevis bra löner. 

Förhållandena för kontraktsarbetarna bryter dock mot kinesiska arbetslagar. De 
arbetar olovligt mycket övertid (tolv timmars arbetsdagar är inte ovanligt) med bara 
en till två lediga dagar per månad och enligt vad de intervjuade säger, utan sjuk-
pensionsförsäkring. De flesta har dock olycksfallsförsäkring som deras chefer tar 
hand om. Men enligt de intervjuer som gjordes är det osäkert om det var en riktig 
försäkring arbetarna syftar på eller ett muntligt löfte från chefen att betala deras 
sjukhuskostnader om de skadar sig. När de får frågor om pensionsförsäkring (som 
arbetsgivaren enligt lag ska betala) skrattar de bara. 

Strax utanför varvet ligger ett bostadskomplex med sovsalar som varvet erbjuder 
migrantarbetarna. De största är sju våningar höga och består av en loftgång och loge-
ment. I varje logement bor tio arbetare i våningssängar. De sover på enkla träbritsar 
gjorda av bräder med breda glipor. Över britsarna rullar de ut tunna tatamimattor 
(stråmattor). Ibland delar två arbetare på en brits. Möjligheten att sköta tvätt och 
personlig hygien är otillräcklig och toaletterna smutsiga.
 . 
I en av sovsalarna ligger fem arbetare på sina britsar och pratar. Fimpar, öl- och sprit-
flaskor är utspridda över betonggolvet tillsammans med arbetskläder och hjälmar.
De förväntas ta hand om städningen själva, men deras långa arbetsdagar och 
otillräckliga tvättutrymmen gör att de inte klarar att sköta sin hygien.

En av arbetarna, Wang, har en gråsvart fläckig tröja, långlugg och lite slängig stil. 
Han är 21 år och från Anhuiprovinsen. Han har jobbat på varvet totalt i fyra månader 
och ligger fortfarande på ingångslönen cirka 570 SEK i månaden, dagslönen är cirka 
19-23 kronor om dagen. Minimilönen i detta distrikt är cirka 580 SEK19 per månad 
för den lagstadgade arbetstiden åtta timmar per dag eller 44 timmar genomsnittlig 
arbetstid per vecka. Med bakgrunden att kontraktsarbetarna ofta arbetar 10 timmar 
om dagen sju dagar i veckan innebär det att deras lön inte kommer i närheten av 
miniminivå som i Nanjing är 4,79 kronor (5,2 yuan) i timmen. 
 – Det var så oerhört varmt inne i skrovet på sommaren så jag stod inte ut. Jag råkade 
ut för en olycka förra året. Jag var lärling och svetsade. Av misstag kom svetslågan 
över ansiktet.  Håret, skägget och en del hud, allt brändes bort. Men det var inte så 
farligt, det var bara lindriga brännskador. Jag åkte hem och vilade upp mig, sen åter-
vände jag till varvet, säger han.

Wang var fortfarande lärling då. förmannen tog med honom till sjukhus. 
– Han ville betala sjukhusräkningen men jag gick inte med på det. Jag var rädd att 
om mästaren betalade skulle jag mista lärlingsplatsen. Så jag betalade själv.

Har du någon försäkring som skyddar dig?
 – Eftersom jag är tillfällig kontraktsarbetare har jag inte försäkring. Har du sett att 
varvsarbetarna har olika färger på hjälmarna. En del har blå hjälmar och andra gula. 
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De med blå hjälm är fast anställda. Vi kontraktsarbetare har gula hjälmar. De har 
mycket bättre lön än oss och de har åtta timmars arbetsdag. Vi däremot arbetar varje 
dag.

Wang berättar att deras förman också bor i huset. De tycker om honom. Om de har 
dåligt med pengar någon gång brukar han låna till dem. Wang och de övriga berättar 
att de normalt jobbar mellan sju på morgonen till sju på kvällen, med två timmars 
lunchrast, sju dagar i veckan. De får ledigt om det inte finns så mycket jobb. Men 
då får de inget betalt. Det betyder att de ofta inte är lediga mer än en eller två dagar 
i månaden. De vittnar om att de ofta är helt slutkörda av arbetet. Det kan vara en 
av förklaringarna att så många av dem råkar ut för olyckor. Av de fem personer jag 
intervjuar i sovsalen har två råkat ut för olyckor som kräver sjukhusvård inom loppet 
av ett år.

– Jag bröt armen förra året, säger en på överslafen. Jag var uppe på en ställning och 
bar metallstycken då jag råkade falla tre, fyra meter. Bröt vänsterarmen och knäet 
fick en smäll också. Förmannen betalade sjukhuskostnaden. Men perioden jag var 
för svag för att kunna arbeta fick jag ingenting för. Jag var tvungen att vila i ett par 
månader. 

Vilken är vanligaste olyckstypen?
 – Vanligast är att man får svetsloppor i ögonen. Ibland är det inte praktiskt att 
använda ögonskydd när man svetsar. Man kan inte vara så exakt som krävs då, säger 
Wang. 

– Jag tycker de är strikta med säkerheten, invänder Su som är den med längst 
arbetserfarenhet. Han har bott i ett av Jinlings logement i fyra år nu och tjänar cirka 
60 SEK om dagen.

– Vi får böta om man inte tar på sig skyddshjälm. Men trots det dog sex i fjol läste 
jag i en Nanjingtidning och årligen dör tre stycken. 

Han pratar med bred jiangsudialekt, är klädd i svart skjorta och blänkande läderskor 
och fingrar på mobiltelefonen. Då och då skickar han iväg sms till flickvännen till de 
andra logementkamraternas häcklande kommentarer.
– Det är ok här, det bästa med jobbet är att lönen är bra. Jobbar man hårt kan man få 
bonus också. Det värsta är att det är så hårt. Arbetet är verkligen tungt, du vet, svetsar 
man fyra-fem dagar i sträck nio timmar om dagen kan man bli helt utpumpad och 
måste vila en hel dag. Då får man inte betalt. Det är jobbigt att vi inte har en ledig 
dag i veckan.

Ingen av de kontraktsarbetare SwedWatch pratar med har försökt påverka sin arbets-
situation, förhandlingar och krav på arbetsgivaren verkar inte finnas i deras begrepps-
värld. De är enligt lag inte tillåtna att bilda självständiga fackföreningar. Det statliga 
facket på varvet organiserar inte kontraktsarbetarna och statsfacket är hur som helst 
mer att betrakta som en del av företagsledningen. Vilket illustreras inte minst av att 
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det är Lu i sin egenskap av fackföreningsrepresentant som fått i uppdrag att represen-
tera ledningen vid Ola Wongs besök. 

Med kinesiska mått har Jinling på intet sätt exceptionellt dåliga arbetsförhållanden. 
Men att förhållanden är sämre för de kontraktsanställda visar en enkel jämförelse på 
personalomsättning - vilket är en bra indikator på hur nöjda folk är med sina jobb. De 
fast anställda stannar på sina platser i åratal. Enbart 100 nyrekryteras per år, enligt 
Lu. Men omsättningen på kontraktsarbetare är mycket hög. Lu säger att de tar in 
1000 nya per år, vilket innebär att en tredjedel av arbetskraften förnyas varje år och 
att omsättningen är tio gånger högre än bland de fast anställda. 
  
En brun råtta springer över innergården som är täckt av sprucket tegel, glesa gräs-
tuvor och sopor. Här finns Xiao - en kontraktsarbetare som jobbat på varvet sedan 
1993. Hans arbetsuppgifter är att göra kvalitetskontroll och specialsvetsningar.

Arbete pågår på Jinling Shipyard.
Foto: Ola Wong.
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Xiao är klädd i trasiga skor och smutsiga jeans. Hans tunna jacka är full av brännhål. 
En del är små som gaffelstick, andra stora som femtioöringar. Armarna är täckta av 
brännsår. Han får inte arbetsoverall av varvet utan måste köpa det själv, något Xiao 
inte gjort. Man vänjer sig vid brännsåren, som han säger. Men att huden är oskyddad 
medför förhöjd risk för hudcancer, malignt melanom, som kan vara dödlig. 
– Det har blivit mycket bättre under senare år, allt från arbetsledning till arbetsförhål-
lande och förmåner. Lönen har också blivit mer prestationsbaserad, det är bra, säger 
han
 
Idag har han varit och hälsat på gamla kamrater. Själv hyr han och frun numera en 
liten lägenhet.  
– Jag tjänar cirka 1 865 SEK i månaden, det är rätt dåligt ändå. Min fru är arbetslös 
och enbart barnets skola kostar cirka 3 700 SEK. Det är ett hårt jobb, jag är bara ledig 
två dagar i månaden. Och ikväll ska vi jobba över till halv elva. 

Är det varvet som beordrat det?
– Nej, vi i arbetslaget har själva planerat det så vi ska hinna uppfylla vår del av 
projektet enligt avtal med varvet.
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Shanghai Edward

Shanghai Edward är ett gammalt varv i Shanghai. Det ligger på Pudongsidan vid en 
av broarna över Huangpufloden som delar staden. Shanghai Edward bildades redan 
före revolutionen 1949. Det är sedan 1991 ett tyskt-kinesiskt samriskbolag. Huvud-
produktionen är containerfartyg, kemi- och gasttankfartyg. Det är ett förhållandevis 
litet varv, sjätte minsta i Shanghai. De har exporterat till Sverige sedan 1998. Den 
första kunden var Donsö men sedan dess har bland annat Tärntank, Furetank, Aletank 
och Tarbit tillkommit.

Vid SwedWatch besök i början av september ska ett av Göteborgsrederiet Donsös 
kemikalietankers lämna varvet. En annat Donsöfartyg, Credo, ligger fortfarande inne 
för tillverkning. 
 – Såg ni den svenska flaggan vid ingången, är det första företagets styrelseordfö-
rande Lu Wenyu frågar oss. Han är en glad och trevlig man klädd i blå arbetskläder. 
Vi är ett svenskt varv brukar vi skämta. Mellan 2004 och år 2007 kommer alla skepp 
vi producerar vara för svenska kunder. 

Edward har en kapacitet att tillverka tre fartyg per år. Deras försäljning är värd 560 
miljoner SEK årligen, uppger Lu Wenyu. 
 
Trots den starka försäljningen så är Shanghai Edwards framtid oviss. Staden plane-
rar att expropriera marken varvet ligger på för världsutställningen i Shanghai, Expo 
2010. Exakt när de måste flytta är fortfarande osäkert. Varvets ägare har fortfarande 
inte bestämt vad de ska göra med Edward. Ett alternativ vore att flytta till Chongmin-
gön i Yangziflodens utlopp. Ett annat är att lägga ner verksamheten.
 – De svenska kunderna kommer regelbundet och inspekterar att vi håller kvalitén, 
berättar Lu. 

Liksom på Jinling har arbetskraften på Shanghai Edwards delats upp i ett A- och ett 
B-lag där A-laget är 600 fast anställda och B-laget är 400 kontraktsarbetare. Och 
även på Edward särskiljs de två grupperna genom färgen på hjälmar. De med blå 
hjälmar är kontraktsarbetare och de med vita hjälmar är fast anställda.

Lu vill inte säga vilken lönenivå de håller, varken för fast anställda eller kontrakts-
anställda. Lönerna för de fast anställda sätts genom förhandlingar med facket. De 
betalar försäkringar enligt lagen, åt såväl de fast anställda som kontraktsanställda. De 
kontraktsanställda får en paketlösning på socialförsäkring som inkluderar olycksfall-, 
sjuk- och pensionsförsäkring.  

Lu hävdar att alla har samma arbetsdag. De börjar halv åtta och fortsätter till fyra på 
eftermiddagen med två lediga dagar i veckan. Men efter intervjuer med kontraktsan-
ställda framgår det att det enbart gäller för de fast anställda. Arbetarna ska dessutom 
ha betald ledighet på de tre lagstiftade helgerna, kinesiskt nyår, nationaldagen på 
hösten och första maj. Men i praktiken gäller även detta bara de fast anställda. 
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Lu säger att de rätt så ofta måste be arbetarna jobba över två, tre timmar. Att arbets-
dagarna kan bli rejält långa visas inte minst när han nämner att bullerkänsliga gran-
nar tvingat dem att upphöra med produktionen klockan tolv på natten.

En överväldigande majoritet av arbetarna är män, men även några kvinnor syns till. 
Alla verkar ha säkerhetsutrustning, svetsarna använder alla ansiktsmask och i de 
flesta fall har de även heltäckande arbetsoverall. Dock syns en del oskyddad personal 
som hjälper svetsaren att hålla i metallstycken. Dessa kan även riskera ögonskador 
och de borde ha heltäckande kläder som skyddar mot strålning. En del svetsare har 
enbart handskar och inget som skyddar armarna från svetsloppor och UV-strålning. 
Det verkar inte finnas luftutsug vid svetsarbetsplatserna inomhus. Det gör att arbe-
tarna riskerar att utsättas för luftföroreningar. Det är bitvis väldigt bullrigt men ingen 
använder hörselskydd. Xu Xiaohua som är sekreterare för direktörskontoret och 
den som följer med runt på varvet säger att det är väldigt varmt under sommaren i 
fabrikshallen. De ställer upp stora kar med is och blåser på dem med fläktar för att få 
ner temperaturen. 

Det är mindre idylliskt i den arbetarsovsal som SwedWatch besöker. Det är mer 
att likna vid en lagerlokal, cirka sjutton meter djup och ett par meter bred. Sidorna 
upptas av plattformar där arbetarna sover sida vid sida på tunna stråmattor. Ovanför 
plattformen finns ytterligare en plattform, som en stor våningssäng. Arbetarna berät-
tar att de som mest kan vara över hundra personer som tränger ihop sig därinne. Det 
är mer att likna vid ett stall eller fångläger än en människoboning. Det luktar avföring 
och smuts. Det finns bara ett toalettutrymme i änden av lokalen. Tvättmöjligheterna 
är ytterst begränsade med enbart fyra kranar som alla ska dela. Allt är fruktansvärt 
smutsigt. Hit kommer arbetare från hela landet. Det enda de har gemensamt är att de 
är från landsbygden, lågutbildade och unga män.

I ett hörn ligger 23-årige Zhang från Anhuiprovinsen på sin stråmatta. Han är svet-
sare och har varit på varvet i två år, vilket gör honom till en erfaren arbetare. Armar 
är täckta av röda ärr från svetsloppor. De övriga i lokalen är alltifrån nyanlända till 
några med ett par månaders erfarenhet. 
– Det här är inte ett jobb man stannar på länge, säger Zhang. Kontraktsarbetare som 
är äldre än trettio år är undantag. Man klarar inte det tunga jobbet i den åldern, berät-
tar han. 

En annan anledning kan vara att många, liksom Zhang, planerar att flytta tillbaka 
till landsbygden efter åtta, nio år då han räknar med att ha sparat tillräckligt med 
pengar för att bygga eget hus. Anledningen till att Zhang inte arbetar för tillfället är 
det häftiga regnet utanför. Men det är ingen ledighet han önskar, han får bara betalt 
för tiden han arbetar. Han har en timlön på cirka 7,50 SEK i timmen. Han säger att 
det är samma lön oavsett om det är övertid eller ordinarie arbetstid. Totalt räknar han 
med att tjäna cirka 56 SEK om dagen. Han jobbar han sju dagar i veckan. Ordinarie 
arbetstid är från halv åtta på morgonen till halv fem på eftermiddagen. 
Zhang har mer än tredubblat sin lön sedan han började på varvet som lärling: då fick 
han cirka 18,50 SEK för en åttatimmars arbetsdag. Liksom de andra arbetarna har 
han även fri bostad och gratis lunch i kantinen. 
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Zhang och de övriga i lokalen säger att de kan ta ledigt när de vill. Nu under somma-
ren har Zhang exempelvis varit hemma och hjälpt till med skörden. Men de får inget 
betalt under ledigheten. Inte heller under de nationella helgdagarna, kinesiskt nyår, 
första maj och nationaldagsfirandet, trots att de då enligt lagen har rätt till betald 
ledighet. De får inte heller extra betalt för arbete under helger, förutom på kinesiskt 
nyår då de får dubbel lön, vilket fortfarande är mindre än vad lagen kräver.

Xu Xiaohua hävdar däremot att de betalar alla på de lagstiftade ledigheterna enligt 
lagen . 

Svetsare i maskinhallen på Shanghai Edward.
Foto: Ola Wong.
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Vad är största skillnaden mellan er och de fast anställda?
 – De fast anställda har två dagar ledigt varje vecka och om de måste jobba lördag 
eller söndag får de dubbelt betalt. Vi jobbar däremot alla dagar i veckan och vi har de 
tyngsta arbetsuppgifterna.

Hur länge jobbar folk här i allmänhet?
– Det flesta stannar några månader. Vanligaste orsaken till att de byter jobb är att de 
vill hitta något med bättre lön. 

Om ni skadar er eller blir sjuka, vem betalar då? 
– Om vi inte skadar oss allvarligt så betalar vi själva. Men varvet har ett sjukhus dit 
vi kan gå och få vård. Vi har dessutom försäkring, det har de sagt till oss.  

Zhang förvarar sina personliga ägodelar i en resväska under britsen. Han visar en bild 
på sin ettårige son. Hans fru är hemma och hjälper till med gården. Själv åker han 
hem och hälsar på två-tre gånger om året.

Hur tycker du jobbet är här jämfört med andra varv?
– Det här är ett genomsnittligt varv. Förut hade vi bättre sovsalar, men de revs av 
staden som en del i förberedelserna för Expo 2010, så nu har vi tvingats flytta hit. 
Hur tycker du det luktar? frågar han och ler menande. Om vi klagar över lukten får 
man flytta ut och själva hyra något, och det vill vi inte. 

Hur tycker du säkerheten är?
 – Jag tycker den är bra. Varvet har särskild personal med ansvar för att övervaka 
säkerheten. De har inte råd med olyckor, det är ett så litet varv så de behöver behålla 
all personal som finns. 

Han berättar att varvet ger dem arbetskläder, hjälm, skyddshandskar och svetsmask. 
Arbetsskor har han själv köpt. När han jobbar på höga höjder är han också utrustad 
med en säkerhetssele och när han gör jobb i närheten av vatten bär han flytväst. 

– Det vanligaste problemet är att man får metallstoft i ögonen, det är inte så allvar-
ligt. Om något allvarligare sker får man åka till sjukhus eftersom varvets sjukstuga 
inte klarar av det, i så fall måste vi betala vården själva, säger Zhang.

Men varken han eller någon av de andra arbetarna på Edward jag intervjuar har råkat 
ut för någon allvarlig olycka. 

SwedWatch besöker även ett av logementen som finns inne på fabriksområdet i ett 
blått flervåningshus. Det är renare än nyssnämnda. I varje logement bor max 10 
personer, 

I ett av dem sitter Guo, 20 år. Han har ett fult ärr på axeln – ett minne sedan han 
stötte in i en plåt. Men annars är det inte så mycket olyckor på varvet, säger han. 
Fimpar ölflaskor och en spritflaska står på golvet som är täckt av igengrodd smuts. 
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Guo arbetar med att blästra med tryckluft. Nu har han varit på varvet i ett halvår och 
tjänar drygt cirka 930 SEK i månaden. Hans timlön är cirka 3,75 SEK, vilket är lägre 
än tillåtna minimilönen i Shanghai som är cirka 5,60 SEK. De övriga i logementet 
intygar att det är standardlön på varvet för någon med Guos arbetsuppgifter.
– Lönen är dålig. Jag tänker stanna till årets slut, sen får vi se. Hittar man något bra 
så tar man det.

Han ger utryck för den sedvanliga rastlösheten som utmärker migrantarbetare i Kina. 
Avsaknaden av möjlighet till en fast anställning med skälig lön samt drägliga arbets- 
och boendeförhållanden gör att de drivs av tanken att det kan vara bättre ”någon 
annanstans”. En tillvaro färgad av en ständig planering av nästa uppbrott. 
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Mänskliga rättigheter i Kina

Utrikesdepartementet anser att utvecklingen för de mänskliga rättigheterna i Kina 
varit blandad. Medan individens frihet i den privata sfären kraftigt vidgats och män-
niskors vardag i mindre grad än tidigare styrs av partiet, har de politiska reformerna 
varit begränsade. Kina är fortfarande en enpartistat som saknar demokrati och fria 
val, där ett antal av de grundläggande friheterna inte respekteras. Kina har ratificerat 
fem av sex grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter. Kinas regering 
och parlament uppger att man räknar med att i en inte alltför avlägsen framtid rati-
ficera den sjätte konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna men 
framhåller att detta kräver långvariga förberedelser.20 

Fortfarande är mötes- och föreningsfriheten starkt inskränkt och fria fackliga orga-
nisationer är förbjudna. Regimkritiker och fackföreningsledare riskerar att dömas 
till långa fängelsestraff för till exempel ”hotande av statens säkerhet”, ”splittring av 
staten” eller liknande. Organisatörer grips. Några döms till tvångsarbete (officiellt 
kallat ”reformering genom arbete”, eller ”lao gai”) efter rättegångar där deras rätt-
tigheter som anklagade systematiskt kränks. Andra skickas till ”rehabilitering genom 
arbete” (”Lao jiao”, som myndigheterna tidigare översatte som ”omskolning genom 
arbete.)21 År 2001 sändes 310 000 människor på sådan omskolning.22

Tortyr och misshandel är utbredd i Kinas fängelser och häkten. Dödsstraff används 
i stor utsträckning. Amnesty International rapporterade över 1 600 dödsdomar och 
drygt 700 genomförda dödsstraff under 2003. 

Trots dessa risker har antalet strejker ökat kraftigt de senaste åren. De kinesiska myn-
digheterna meddelar att det sker cirka 200 000 konflikter på arbetsmarknaden årligen. 
Siffran anses osäker och antalet kan vara ännu högre.23 

Kinesisk arbetsrättslagstiftning

I kinesisk lagstiftning står det att de mänskliga rättigheterna måste följa den eko-
nomiska och sociala utvecklingen. Förutom att kinesisk lagstiftning inskränker de 
grundläggande rättigheterna om att få organisera sig i fria fackföreningar och bedriva 
kollektiva förhandlingar, så är kinesisk lagstiftning relativt starkt skriven.

Till exempel gäller maximalt åtta timmars arbetsdag och 40 timmars arbetsvecka. 
Övertiden får inte överskrida tre timmar per dag och inte heller 36 timmars övertid 
per månad. Alla anställda har rätt till en dags ledighet per vecka24 Detta överensstäm-
mer även med ILOs konvention C014, som Kina ratificerat. Efter att ha konsulterat 
fack och arbetstagare kan arbetsgivaren undantagsvis få tillstånd att förlänga över-
tiden vid specifika tillfällen om de har speciella behov under en kort period.25 Enligt 
Parry Leung på Hong Kong Industrial Committee (HKCIC) så är detta undantag 
dock inte ämnat för industriproduktion, utan enbart för till exempel sjukvårds- eller 
transportsektorn.26
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Alla anställda ska enligt kinesisk lag omfattas av fyra olika sociala försäkringar; 
pensionsförsäkring, olycksfallsförsäkring, medicinsk försäkring27 och arbetslöshets-
försäkring.28 Enligt lagen ska arbetsgivare och anställda ingå skrivna anställnings-
avtal.29 Barn under 16 år får inte arbeta enligt kinesisk lag. Det finns också speciella 
regler som skyddar unga anställda, mellan 16 – 18 år, från hårda arbetsvillkor. 

Enligt Liu Kaiming, chef för den Shenzhenbaserade organisationen Institute of 
Contemporary Observation (ICO), är arbetsrättslagarna inte anpassade för den nya 
situationen med ökat privat ägande.30 Arbetsrättslagen baserar sig fortfarande på 
uppfattningen om att det inte finns någon konflikt mellan arbetsgivarna och arbetsta-
garna, trots att en växande andel av arbetsgivarna är privata. 

ICO menar att många lagar därför inte är relevanta längre och att arbetstagarna 
exempelvis borde ha rätt att strejka. Vidare påpekar Kaiming att många anställda 
står hjälplösa inför ett rättssystem som uppfattas stå på arbetsgivarens sida, eftersom 
fabriksägare ofta även har politiska förgreningar lokalt i Kina.31

Arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i kinesisk industri 
Undermåliga arbetsförhållanden och olyckor på arbetsplatsen är vanliga problem. 
Andra missförhållanden är avsaknad av anställningskontrakt, löner hålls inne och 
mycket långa arbetsdagar. Migrantarbetarna som kommer till städerna från landsbyg-
den tillhör en särskilt utsatt grupp.32 

Det finns många uppgifter om gästarbetarnas hårda villkor. ICO genomförde 2003 
en omfattande undersökning bland migrantarbetare. De vanligaste och allvarligaste 
kränkningarna av migrantarbetarnas rättigheter fann ICO vara: extrema arbetstider, 
låga löner, osäkra arbetsvillkor, bristande eller obefintliga sociala försäkringar och 
hälsoskadlig arbetssituation. Ett växande problem, och även den vanligaste orsaken 
till anmälningar till lokala arbetsdomstolen, är att arbetsgivare håller inne migrantar-
betarnas löner under flera månader, eller helt låter bli att betala ut lönerna.33 

Parry Leung, utredare på China Labour Action, förklarade i en  intervju med Swed-
Watch i maj 2004:
– Arbetsvillkoren i exportindustrin i Kina har inte förbättrats speciellt mycket de sista 
tio åren. Fortfarande jobbar arbetarna väldigt långa arbetsdagar, utan ledighet en dag 
i veckan och utan att få skäligt betalt. 

Oro för framtiden, ekonomin och hälsosituationen på grund av osäkra anställningar 
och brist på försäkringar förstör hälsan för många av migrantarbetarna, enligt orga-
nisationen ICO.34 Om en migrantarbetare blir långtidssjuk måste han eller hon åka 
tillbaka till sin hemby, eftersom migrantarbetarna inte täcks av några sociala 
försäkringar.
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Den fackliga situationen 

All China Federation of Trade Unions (ACFTU) är det enda tillåtna fackförbundet 
i Kina. ACFTU har 120 miljoner medlemmar och uppger själva att det är världens 
största fackliga organisation. Den internationella fackföreningsrörelsen är däremot 
överens om att ACFTU är mer att betrakta som ett regeringsorgan för arbetsrätts-
frågor än en fristående facklig organisation. 

Enligt ett beslut av partikongressen 1992 är ACFTU:s uppgift att ”mobilisera arbe-
tare för landets utveckling”. Underförstått att facket inte ska strida mot arbetsgivare 
för att förbättra löner och arbetsvillkor. I ACFTU:s egen konstitution fastslås att 
organisationens uppgift är att utgöra en ”bro mellan kommunistpartiet och den arbe-
tande massan”.35 

ACFTU styrs helt av den kinesiska staten som utser representanter ända ner på 
lokal nivå och bestämmer vad facket ska tycka och hur de ska agera36. Vid den 14:e 
ACFTU-kongressen nyligen utsågs en ny ordförande, Wang Zhaoguo. Wang är också 
medlem av Politbyrån och var tidigare guvernör för Fujianprovinsen. Wang har inte 
gett några tecken på att ACFTU skulle lämna sin traditionella roll för upprätthållande 
av politisk och ekonomisk stabilitet, och i stället representera medlemmarna. Organi-
sationen står fortfarande under partiets ledning och prioriterar alltid dess intressen37. 
Huvuduppgiften är att stärka partiet och staten.

Anställda på privata företag har rätt att bilda fackliga organisationer förutsatt att de 
ansluts till ACFTU. Då ACFTU saknar erfarenheter av fackligt arbete på privatägda 
företag blir resultatet att all makt hamnar hos arbetsgivaren. Vanligast är att det 
saknas fackliga organisationer på privatägda företag. Det råder inte något formellt 
förbud mot strejker i Kina. När strejker har uppstått har ACFTU:s roll varit att 
motivera de anställda att återgå till arbetet.38 

Enligt lagen kan arbetarna välja sina fackföreningsrepresentanter lokalt, men 
problemet är att de sedan måste tillhöra ACFTU och detta fack är kontrollerat av 
partiets personal, både på lokal nivå, distriktsnivå och uppåt, säger Parry Leung på 
HKCIC till SwedWatch i en intervju i maj 2004. Enligt Parry Leung står facket oftast 
mer på arbetsgivarnas än på de anställdas sida.

I en intervju som SwedWatch genomförde med Elisabeth Tang, generalsekreterare på 
Hong Kongs oberoende fackföreningsfederation, Hong Kong Confederation of Trade 
Unions, HKCTU, i maj 2004 sa hon att hon inte anser att utländska fackföreningar 
ska förspilla sin tid på att samarbeta med ACFTU.

Hon sa vidare att ACFTU kan inte göra någonting oberoende av staten. ”Det får sina 
instruktioner av kommunistpartiet. Dess anställda kan vara bra människor, men de 
är hjälplösa. Vi tror inte att man kan hjälpa arbetarna i Kina genom att arbeta med 
ACFTU”.39
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Elisabeth Tang var bekymrad över att bilden utomlands verkar vara att Kina har blivit 
ett mer öppet samhälle än tidigare. Hon påpekar att nästan alla arbetare som har 
försökt organisera sig sedan 1980-talet har blivit arresterade. 

– Ekonomiskt vill Kinas regering kopiera väst, men när vi talar om mänskliga 
rättigheter, säger de att det är västerländska värderingar och att vi är kineser och vi 
har kinesiska värderingar. Det är en stor dubbelmoral, säger Elisabeth Tang.

Han Dong Fang, China Labour Bulletin
SwedWatch intervjuade också Han Dong Fang i maj 2004. Han Dong Fang 
är grundare till China Labour Bulletin40 och var en av förgrundsgestalterna 
vid studentupproret på Himmelska fridens torg. Han Dong Fang förklarade 
att det inte är meningsfullt att prata med kinesiska arbetare om att starta 
fackföreningar.41 Partiet har förstört ordet fackförening.

”Vi brukar försöka uppmuntra arbetarna att gå till facket, men de säger; 
Facket? De är ju en del av fabriksledningen, en del av dem som kränker 
oss, hur kan vi fråga dem om hjälp?”

Enligt Fria fackföreningsinternationalen, FFI, existerar knappt kollektiv-
förhandlingar i Kina och om de förekommer har de mycket liten effekt. I 
praktiken skrivs anställningsavtalen oftast ensidigt av arbetsgivaren och 
speglar bara lagstadgade minimikrav vad gäller löner och arbetsvillkor.42
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De svenska rederierna

De svenska rederier som omfattas av SwedWatch studie är Broström, Dönsötank/
Donsö shipping, Furetank, Tarbit Shipping samt Tärntank. Av dessa är det endast 
Tärntank som svarat på de frågor SwedWatch ställt i samband med denna studie.

Broström
Broströms är ett betydande företag inom den svenska sjöfartsnäringen. Broström är 
ett rederi för olje- och kemikalieindustrin, inriktat på produkt- och kemikalietanksjö-
fart samt på marina tjänster. 

Verksamheten är indelad i två verksamhetsområden, Shipping samt Marine & Logis-
tics Services. Shippingverksamheten som stod för 76 procent av Broströms omsätt-
ning år 2004 43, omfattar transport av raffinerade oljeprodukter som bensin, diesel och 
eldningsolja samt kemikalier,  t ex metanol och etanol. Transporterna går framförallt 
från raffinaderi till oljedepå samt mellan olika depåer. 
 
Broström har beställt sex tankfartyg av det kinesiska varvet Jinling med leverans 
mellan 2005 och 2007 44. 

Broströms har en ”Safety, Health and Environmental Policy” (SHE policy) som 
gäller hela koncernen. Policyn innehåller miniminivåer och krav rörande områden 
som miljöpåverkan samt hälsa och säkerhet främst för företagets egna anställda. 
Dock ingår en skrivningar i policyn som berör entreprenörer och leverantörer som 
anlitas av företaget. Man skriver att företaget informerar entreprenörer och leveran-
törer om sin SHE policy och att Broström för vissa typer av arbeten kräver överens-
stämmelse med SHE- policyn för att ingå ett kontrakt.

Vidare säger man i policyn att Broström uppmuntrar utbyte av information med 
kunder, entreprenörer och leverantörer rörande tillförlitliga tillvägagångssätt att 
utveckla arbetsmetoder inom SHE.45

Donsötank Rederi AB, Donsöshipping/ESL Shipping
Donsötank äger och driver ett bulkfartyg och fem tankers. 

Donsöshipping/ESL Shipping har beställt ett bulkfartyg av det kinesiska varvet 
Shanghai Edward med leverans under 2005. 46

På sin hemsida anger inte Donsötank om man har någon policy som rör arbetsförhål-
landen för egna eller leverantörers anställda.

Donsötank har beställt två tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward med 
leverans mellan 2005 och 2007 47.
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Furetank Rederi AB
Furetank Rederi äger fyra produkt- och kemikalietankers, som går i Europa-fart.

På sin hemsida anger inte Furetank om man har någon policy som rör arbetsförhål-
landen för egna eller leverantörers anställda.

Furetank Rederi AB har beställt ett tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai 
Edward med leverans 2006 48.

Tarbit Shipping
Tarbit Shipping AB bedriver industriell sjöfart med en flotta av tankfartyg i Europa, 
Medelhavet, Svarta Havet, Väst Afrika och Karibien. På sin hemsida anger inte 
Tarbit om man har någon policy som rör arbetsförhållanden för egna eller leverantö-
rers anställda. 

Tarbit Shipping har beställt två tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward 
med leverans 2006 49.

Tärntank Rederi AB
I Tärntanks flotta ingår nio tankfartyg. Enligt Tryggve Möller VD på Tärntank har de 
valt Kina som leverantörsland främst beroende på att kinaproducerade fartyg håller 
samma kvalitet som fartyg producerade i andra länder men de är billigare.

Tärntank har en policy som reglerar hälsa, säkerhet och miljö för rederiets egna 
anställda men underleverantörernas anställda omfattas inte av denna policy.  

De kontrakt som Tärntank ingår med olika varv reglerar endast pris, kvalitet, leve-
ranstidpunkt och liknande som kan kopplas till slutprodukten. Under hela produk-
tionstiden har Tärntank egen personal som befälhavare, styrmän och maskinister på 
plats, utöver detta så är företagsledningen på plats tre till fyra gånger under bygg-
nadsprocessen. En tid före leverans har företaget fem till sex representanter från 
personal, teknik och ledning på plats för att inspektera slutprodukten. 

Tryggve Möller säger att personal från Tärntank jobbar ihop med den lokala kine-
siska personalen men att deras huvudsakliga uppgift är att kontrollera kvaliteten på 
slutprodukten. Faktumet att man arbetar så nära den kinesiska personalen gör menar 
Tryggve Möller att de har en god insyn i vilka arbetsförhållanden som råder. Tryggve 
Möller anser att skillnaden mot svenska arbetsmiljökrav är marginell och att arbets-
förhållandena inte är sämre på Shanghai Edward än på varv i till exempel Spanien 
och Turkiet. 

Enligt Tryggve Möller är man medveten om att det finns kontraktsarbetare på varvet 
men Tärntanks personal har inte märkt att det är någon skillnad på arbetsförhållan-
den mellan fast anställd och kontraktsanställd personal. Han säger vidare att han inte 
har satt sig in i löneförhållandena för de olika grupperna. Tryggve Möller ställer sig 
tveksam till att arbetstiden överskrider den enligt kinesisk lag tillåtna. Han motiverar 
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detta med att han upplevt att aktiviteten på varvet under kvällar och helger snarare 
var lägre än till exempel på norska varv. 
 
Tärntank beställde ett tankfartyg av det kinesiska varvet Shanghai Edward som 
levererats under 2005.50

Svetsare på Shanghai Edward.
Foto: Ola Wong.
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Slutsats

SwedWatch undersökning av varven Jinling Shipyard och Shanghai Edward visar 
att båda varven bryter mot kinesiska lagar och regler rörande maximal arbetstid och 
i vissa fall utbetalas löner som understiger lokala minimilöner. Bland arbetarna har 
ett A- och ett B-lag har bildats på bägge varven. Ett A-lag bestående av fast anställda 
arbetare med för Kina goda arbetsvillkor, betald semester och lediga helger. B-laget 
består av”frilansarbetare” som är ”kontrakterade”. Kontraktarbetarna är migrantar-
betare från landsbygden. Immigrantarbetarna är i många fall helt omedvetna om sina 
rättigheter vilket skapar en grogrund för exploatering. De får sämre betalt, arbetar sju 
dagar i veckan och inhyses i undermåliga, smutsiga sovsalar med mycket låg stan-
dard. De omfattas oftast inte av lagenliga försäkringar, har inga anställningskontrakt 
och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation.

De svenska rederiernas ovilja att svara på SwedWatch frågor kan tolkas som att de 
inte fäster någon vikt vid eller saknar kunskap om de arbetsförhållanden som råder 
på de kinesiska varv som producerar deras fartyg.     
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Rekommendationer

Om svenska rederier ska vara säkra på att arbetarnas rättigheter respekteras på de 
kinesiska varv som producerar deras fartyg anser SwedWatch och Fair Trade Center 
bör de vidta följande åtgärder:

Utveckla en trovärdig etisk policy
Policyn bör slå fast att leverantörer och deras underleverantörer respekterar inter-
nationellt erkända arbetslivsnormer, där ett absolut minimum är respekten för ILO:
s grundläggande konventioner. Den bör även omfatta rätten till en lön som det går 
att leva på om man utgår ifrån en arbetsvecka på 48 timmar, lagstadgad arbetstid 
utan obligatorisk övertid, drägligt boende, en trygg och hälsosam arbetsmiljö och ett 
fast anställningsförhållande med skydd enligt arbets- och sociallagstiftning. Policyn 
ska kommuniceras till företagets samtliga intressenter kunder, anställda, aktieägare, 
leverantörer, med flera.

Tillämpa policyn
- Koppla den etiska policyn till övriga krav man ställer när man begär in anbud. 
Arbetslivsnormer ska vara är en del av de kriterier man hanterar när man skriver 
kontrakt med varven – jämställt med pris, leveranstid och kvalitet.

- Förhandla fram priser med varven, som speglar de reella arbetskostnaderna i 
produktionen och som gör det möjligt för varven att efterleva arbetslivsnormerna. 
Speciellt viktigt är att priset ger utrymme för rimliga arbetstider, löner som det går 
att leva på, fasta anställningskontrakt, socialförsäkringar och en hälsosam och trygg 
arbetsmiljö.

- Tillämpa den etiska policyn för arbetslivet på sätt som leder till hållbara förbätt-
ringar av arbetsvillkoren.

- Försäkra sig om att de varvsanställda får information om arbetsrättslagstiftning, 
ILO-konventioner och företagens etiska policy. 

- Tillhandahålla trygga och lättillgängliga system som gör det praktiskt möjligt för 
anställda att anmäla kränkningar mot lagar och uppförandekoder. 

Insyn och öppenhet
- Genomföra arbetsplatsinspektioner tillsammans med löntagare, fackliga organi-
sationer och trovärdiga lokala organisationer som en kontroll att ingånget kontrakt 
efterlevs med avseende på arbetsförhållanden.

- Försäkra sig om att arbetarna har tillgång till information om beslut som fattats för 
att förbättra villkoren på deras arbetsplats. Arbetarna ska även ges möjlighet att rap-
portera om beslutade åtgärder har genomförts i praktiken.
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- Öppet informera om under vilka arbetsvillkor rederiets skepp tillverkas, och öppet 
redovisa om hur företaget arbetar för att påverkar arbetsvillkoren på varven. 

- Offentliggöra information som företagen får om arbetsvillkoren i leverantörsled, 
inklusive information som samlas in genom inspektioner. 

Åtgärda och rapportera brister
Lämna rapporter om fall där man enats med leverantörer om åtgärder som ska vidtas 
för att förbättra arbetsvillkoren och redovisa när korrigeringsåtgärder genomförts.
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